
Montagehandleiding GardenDeck Composiet

Controle vooraf
Controleer voordat u begint met de montage het product op eventuele gebreken. Mocht er onverhoopt iets niet in orde 
zijn, wendt u zich dan direct tot uw leverancier. Als u ondanks zichtbare gebreken m.b.t. het product toch overgaat tot 
verwerking van het product, dan heeft u zonder voorbehoud het product geaccepteerd. Uw leverancier moet binnen 
aanvaardbare termijn in de gelegenheid worden gesteld eventuele zichtbare gebreken op te lossen.

Producteigenschappen
Composiet is een product samengesteld uit houtvezels en kunstof met de natuurlijke uitstraling van hout en de 
voordelen van kunstof. 

Door de natuurlijke eigenschappen van deze grondstoffen kunnen er in het eindproduct lichte nuances in kleur 
ontstaan. Dit heeft geen enkel negatief op de kwaliteit en geeft uw terras juist een natuurlijke uitstraling. 

GardenDeck is voor lancering uitvoerig getest op kleurvastheid en minimale lengte werking. GardenDeck composiet 
‘werkt’ nauwelijks in de breedte van de delen in tegenstelling tot hout. In de lengterichting is een minimale uitzetting 
mogelijk (0,3%). Bij het installeren van de dekdelen dient u hier rekening mee te houden door ruimte voor uitzetting 
open te houden (zie leginstructie). Een geringe kleurvervaging door UV-straling kan optreden. 

Onderhoud
GardenDeck composiet heeft weinig onderhoud nodig. Omdat het composiet nauwelijks vocht opneemt (0,2%), 
zullen er weinig tot geen vlekken ontstaan. Eventuele vlekvorming dient zo snel mogelijk te worden verwijderd met 
heet water en een eventueel een mild schoonmaakmiddel. Wanneer uw terras in een schaduwrijke omgeving ligt kan 
het zijn dat er na verloop van tijd een lichte groene aanslag verschijnt. Deze kan eenvoudig met behulp van een sopje 
van groene zeep en heet water met een harde bezem worden verwijderd. Eventuele reiniging met een hogedruk 
reiniger is mogelijk. Zet de spuitmond op de waaierstand en zorg dat u de spuitmond niet te dicht op de planken 
houdt. 1
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Montagehandleiding
•	 Verwijder het onkruid en egaliseer de ondergrond.  

•	 Zorg voor een vlakke en stabiele fundering, bij voorkeur een betonnen fundering of een dragende constructie van 
bijvoorbeeld hardhouten palen. Bij een fundering van tegels dienen de onderliggers minimaal om de 50 cm te 
worden ondersteund. Zorg voor voldoende afschot van de vloer, circa 5 mm per meter in de lengte van de plank. 

•	 Plaats de onderliggers met een onderlinge hart-op-hart afstand van circa 30 cm (max. 35 cm). Bij het aanlengen 
van de onderliggers moet er minimaal 5 mm afstand worden gehouden. Onderliggers minimaal 30 mm van muren 
of obstakels vrijhouden ivm het eventuele werken van het composiet. Wanneer u een terras wilt gaan plaatsen op 
een bitumen daklaag dient u de onderliggers op tegeldragers te plaatsen.  
 
 
 
 
 
 
 

•	 Gebruik eventueel anti-worteldoek om onkruidvorming tegen te gaan. Plaats het anti-worteldoek onder de  
onderligger, direct op de ondergrond. Leg het anti-worteldoek nooit direct onder de vlonderplanken ivm ventilatie. 

•	 Monteer de beginclip aan de onderligger, en schuif de eerste plank met de tand in de beginclip. Leg de tweede  
plank op circa 6,5 mm afstand naast de eerste plank. Schuif de montageclips vanaf het begin van de plank op de 
juiste plaats en druk de tweede plank aan. Schroef de RVS schroef met een lang bitje door de montageclip in de 
onderligger. Herhaal deze stap bij de overige dekdelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Bewaar voldoende afstand (3 cm) rondom uw terras, ivm het eventuele werken van de dekdelen. De kopse  
afstand tussen 2 planken moet minimaal 5 mm zijn. Dit gebeurt automatisch wanneer u gebruikt maakt van de  
bevestigingsclips.  

•	 Bij het overschrijden van de 4 meter planklengte, bij voorkeur het terras in halfsteensverband monteren met een 
minimum verschil van 60 cm voor een stabiel geheel. Bij het aanlengen van een dekdeel minimaal 5 mm afstand 
houden tussen de dekdelen. Plaats bij het aanlengen van de dekdelen altijd een dubbele rij onderliggers.  

•	 Monteer	de	hoekprofielen	met	RVS	schroeven.
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